Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 35
MÅNDAG den 29 augusti 2011
Kommunstyrelsens planeringsdagar inleder veckan för
båda kommunråden. Kommunstyrelsen ska under två
dagar göra en samlad verksamhetsplanering med
utgångspunkt i det antagna planeringsdirektivet för 20122014. Utifrån de övergripande målen, de konkretiserade
målen och de övriga prioriteringarna i planeringsdirektivet
ska man fastställa vad kommunstyrelsen ska uppnå under
perioden 2012-2014.
TISDAG den 30 augusti
Verksamhetsplaneringen fortsätter och
Socialdemokraterna ska försöka sätta sin prägel på
kommunstyrelsens verksamhet.
ONSDAG den 31 augusti
Att ta fram nästa budget med planeringsdirektiv är en lång
process. Dokumentet ska vara färdigt först i maj nästa år
men redan nu börjar planeringen för att ta fram budgeten.
På kvällen har Arbetarekommunen möte.
Arbetarekommunen är en samorganisation för olika
föreningar inom arbetarrörelsen i kommunen som till
exempel geografiska och fackliga s-föreningar,
kvinnoklubbar, SSU och unga örnar.
TORSDAG den 1 september
Dagen inleds med träff med Kommunal där kommunråden
diskuterar hur kommunen kan bli en mönsterarbetsplats.
Kommunråden har sedan möte med Brottsofferjouren.
Socialdemokraterna vill att brottsofferjouren ska få
kommunalt stöd då det är en viktig verksamhet för den
som drabbas av ett brott. Den som drabbats av
exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller hot om våld
behöver hjälp och tid att bearbeta vad som hänt. Då är det
särskilt viktigt med en erfaren samtalspartner som kan ge
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råd och stöd. Mer om Socialdemokraternas jobb för
trygghet kan ni läsa här: http://bit.ly/otn5mt.
Dagen avslutas med representanter från Lärarnas
riksförbund och en diskussion kring utvecklingsfrågor för
lärare.
FREDAG den 2 september
Kommunråden gör under fredagen företagsbesök på
Dormer Tools och Tylöbastu. Dessutom har de möte med
teknik- och entreprenörsskolan Komtek och besöker
inkubatorsverksamheten Science Park.
Science Park i Halmstad AB (SPH) ägs av Halmstads
kommun, Högskolan i Halmstad och SPH:s
företagarförening och ligger Socialdemokraterna varmt om
hjärtat. Science Park hjälper till att utveckla affärsidéer
och är en icke-vinstdrivande verksamhet som bland annat
finansieras med offentliga medel.
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Det är tillsammans vi
bygger Halmstad starkt
Det finns fyra mycket tydliga aktörer som alla har en viktig
roll i att bygga Halmstad starkt och konkurrenskraftigt.
Halmstads kommun med sina nästan åttatusen anställda
är givetvis en viktig medspelare i detta lag. En medspelare
som genom sina satsningar både ger service till
kommuninnevånarna och som genom olika projekt och
satsningar i kommunen också skapar jobb åt näringslivet.
Det
finna
otaliga
exempel
på
framgångsrika
Halmstadföretag som helt eller delvis är beroende av vilka
offentliga medel som finns tillgängliga. Man säger ju bland
annat att ett byggjobb ger fyra andra jobb. Därför är det
jätteviktigt att vi bygger även i lågkonjunktur.
Näringslivet som med sitt kunnande och sin bredd starkt
bidrar till att vi är en inflyttningskommun och fortfarande
räknas som en bra plats att bo på är även det en självklar
aktör vad gäller Halmstads konkurrenskraft. Vi har under
våren haft förmånen att i olika sammanhang träffa
företrädare för vårt näringsliv i Halmstad. Det är
hoppingivande att träffa dessa företrädare för såväl stora
som små och medelstora företag. Samtliga visar att de är
beredda att satsa på Halmstad och sitt företags utveckling
här.
Högskolan är också en bidragande faktor till Halmstads
styrka och konkurrenskraft. Vi skall vara rädda om vår
högskola. Högskolan är en allt aktivare medspelare i att
vara den kunskapsmotor som vi behöver, såväl i det
offentliga som i det privata näringslivet. Det är en viktig
förutsättning för att vi skall kunna utveckla företagandet
och produkterna i kommunen. Högskolan spelar ju
dessutom en otroligt viktig roll i dessa tider då vi alla
behöver kompetenshöjningar och behöver rustas för
kommande högkonjunkturer.
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Sist men inte minst ska nämnas organisations- och
föreningslivet. En alltför ofta bortglömd spelare utan
vars existens alla de andra tre aktörerna skulle få mycket
svårt att utvecklas. Det är vår bestämda uppfattning att
utan den svenskaste av alla svenska företeelser föreningslivet, så skulle mycket av vår välfärd försvinna.
Föreningslivet är en förutsättning för att ett väl fungerande
och humant samhälle och det är också tack vare alla
ideellt jobbande människor som vi har blivit en sådan
framgångsrik idrottskommun.
Det är när man inser att det bara är tillsammans vi
utvecklar Halmstad och att vi är varandras förutsättningar
som man förstår att skattesänkningar och neddragningar
av offentliga medel är helt förkastligt. Speciellt i en
kommande lågkonjunktur så slår denna politik dubbelt
eftersom de offentliga neddragningarna inte bara leder till
sämre välfärd utan också till färre jobb, även i näringslivet.
Det går som bekant inte att bromsa sig uppför en backe.
Vi socialdemokrater kommer under hösten att bjuda in till
ett antal träffar där vi tillsammans diskuterar dessa för oss
Halmstadsbor så viktiga frågor. Dessa träffar passar
också bra i den process som vi är mitt uppe i nu med att
diskutera hur vi inom kommunen skall organisera våra
näringslivsfrågor. Det som dock står klart för oss redan nu
är att flera pusselbitar behöver falla på plats för ett
fungerande och livskraftigt näringsliv i kommunen.
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